Uzbekistan 2.-11.04 2019 8 päivä/9 yötä
Uzbekistan on valtio Keski-Aasiassa, joka itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991. Maan läpi
kulki kuuluisa Silkkitie jo 2000 vuotta sitten. Uzbekistan on parhaita matkakohteita, jos haluaa
päästä muinaisen Silkkitien tunnelmiin! Seurataan tutkimusmatkailijoiden kuten Marco Polon
jalanjälkiä. Tutustutaan Tashkentin, Khivan, Bukharan ja Samarkandin kaupunkeihin. Yövytään
jurtassa aavikolla ja nautitaan tähtitaivaasta sekä aavikon hiljaisuudesta. Opetellaan myös
valmistamaan oikeata uzbekistanilaista Plovia. Uzbekistan on suurelle yleisölle tuntematon
matkakohde mutta turvallinen matkailumaa. Tervetuloa pidentämään kevättä aurinkoiseen
Uzbekistaniin!

1. päivä 03.04 kello 02:45 laskeutuu Aeroflot lento pääkaupunkiin Taskentiin. Transfer hotelliin
Rohat*** (tai vastaava). Levätään lentomatkasta hotellissa ja klo 13:00 syödään lounas ja
aloitetaan kiertoajelu Tashkentissa. Yövytään samassa hotellissa.

2. päivä 04.04 Varhaisen aamiaisen jälkeen transfer lentokentälle, josta lento läntiseen Uzbekistaniin
Urgench kaupunkiin. Saavutaan Urgench, kentällä vastassa tilausbussi. Lounaan jälkeen jatketaan Ayaz
Qala leirintäalueelle, jossa voidaan tutkia hylättyä linnoitusta ja nauttia aavikon hiljaisuudesta sekä
tähtitaivaasta. Illalla paikallinen folk show jurttien leirintäalueella sekä illallinen. Yövytään
jurtassa.

3. päivä 05.04 Aamiaisen jälkeen bussilla Khivan kaupunkiin, jossa lounas, jonka jälkeen
kiertoajelu. Kaupunki on säilynyt lähes koskemattomana ja näyttää olevan suoraan
tarinakokoelmasta tuhat ja yksi yötä. Kirjaudutaan hotelliin Arkonchi (tai vastaava)

4. päivä 06.04 Aamiainen hotellissa. Bussilla Bukharaan. Karavaanit kulkivat Khivan ja
Bukharan välistä matkaa (470 km) noin kuukauden. Nykyään ajetaan punaisen “Kyzyl-Kum”
nimisen aavikon läpi bussilla noin 7 tuntia. Matkan aikana nautitaan eksoottisia
aavikkomaisemia. Saavutaan Bukharaan, jossa kirjaudutaan hotelliin Porso (tai vastaava)
5. päivä 07.04 Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen tutustutaan Bukhara kaupunkiin bussilla ja
kävellen. Lounas Bukhara. Iltapäivällä vapaa aikaa. Yöpyminen samassa hotellissa.
6. päivä 08.04 Aamiaisen jälkeen vapaa aikaa Bukharassa, klo 13:00 lounas ja transfer
rautatieasemalle, josta klo 15:55 lähtee juna Samarkandiin, minne saavutaan klo 17:25.
Kirjaudutaan hotelliin Regal Palace.
7. päivä 09.04 Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros Samarkandissa. Joka on käynyt Agrassa Intiassa
Taj Mahalin moskeija katsomassa, tunnistaa rakennustyylin: Samarkandin kaupunki on samojen
rakentajien tekemä kuin Taj Mahal. Mogulit, jotka aikoinaan valloittivat Pohjois-Intian, olivat
peräisin juuri Uzbekistanista. Lounas Samarkandissa. Iltapäivällä vierailu “Pulsarin” oluttehtaalla.
Pulsar, joka on nykyään uzbekistanilais-tsekkiläinen yritys, on toiminut olutpanimona koko
Neuvostovallan aikana nimellä “Oluttehdas Samarkand-1” – se avattiin jo vuonna 1885.
Yöpyminen samassa hotellissa.

8. päivä 10.04 Aamiaisen jälkeen otetaan matkatavarat bussiin ja jatketaan tutustumista Samarkandin
kaupunkiin. Lounaalla osallistutaan ruuanlaittoon oikeassa uzbekistanilaisesa perheessä. Valmistetaan
samarkandilaista plovia ja samalla myös lounas. Lounaan jälkeen transfer rautatieasemalle, josta juna
Samarkand-Tashkent lähtee 17:30. Klo 19:40 saavutaan Tashkentiin. Transfer hotelliin Rohat*** (tai
vastaava).

9. päivä 11.04 Transfer hotellista lentokentälle, josta Aeroflot lento 04:45 nousee kohti
Tallinnaa, jonne saavutaan aamulla klo 10:35.
Hinta maapalveluista 980 EUR. Puolihoito, majoitukset ***- ja ****-hotelleissa sekä jurtassa,
folkshow + illallinen jurtassa, kaikki kuljetukset ja opastukset ohjelman mukaan, junaliput +
lentoliput Uzbekistanissa, kaikki sisäänpääsyt museoihin, suomalaisen matkanjohtajan palvelut.
Uzbekistanin viisumi lisämaksulla 70 EUR.
Aeroflot lentoliput ryhmäehdoin 550 EUR.
1h-huoneen lisämaksu 175 EUR
Menolento
2. 4. klo 11:35 Tallinn → 13:10 Moskova Sheremetyevo Aeroflot SU2107. 2.4. klo 20:50 Moskova
Sheremetyevo → 02:45 +1 Tashkent Aeroflot SU1870
Paluulento
11.4. klo 04:45 Tashkent → 07:00 Moskova Sheremetyevo Aeroflot SU1871. 11.4. klo 08:55
Moskova Sheremetyevo → 10:35 Tallinn Aeroflot SU2106
Ilmoittautuminen 8.12. mennessä osoitteeseen anne@jalotours.com

